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verbruik* vloer/wand eigenschap/voordeel toepassing ondergrond

PASTALIJM

Eurocol 2000 1,2-2 kg./m2 wand universele eleastische pastalijm voor voor het verlijmen van keramische tegels + vlak, droog, 

bouwpasta bij toepassing keramische tegels, plaatmateriaal, natuursteen (donker gekleurd). Op nagenoeg schoon en

van normale isolatiemateriaal ed. op binnenwanden alle type wanden, zoals cementgebonden absorberend bij

wandtegels op plaatmaterialen en bestaand tegelwerk niet zuigende

vlakke wanden tegels  DIN18352

682 Majolicol ca. 1 kg./m2 wand superelastische pastalijm voor keramische voor het verlijmen van keramische tegels + vlak, droog, 

bij toepassing tegels voor elk type wandtegel zowel  natuursteen (donker gekleurd). Op nagenoeg schoon en

van normale binnen als buiten toepasbaar alle type wanden, zoals cement- en gips absorberend bij

wandtegels op gebonden materialen, plaatmaterialen en niet zuigende

vlakke wanden bestaand tegelwerk tegels  DIN18352

688 Elastifix ca. 1,5 kg./m2 wand elastische pastalijm met een hoge voor het verlijmen van zware en groot formaat vlak, droog, 

bij toepassing aanvangs-kleefkracht, speciaal voor het tegels, mozaiek en natuursteen (bhv.marmer) schoon en

van normale verlijmen van zware tegels op Op nagenoeg alle wanden, zoals cement- en absorberend bij

wandtegels op binnenwanden gipsgebonden materialen, plaatmaterialen en niet zuigende

vlakke wanden bestaand tegelwerk tegels  DIN18352

POEDERLIJM

691 ca. 2,5 kg./m2 wand + cement poederlijm voor wand- en vloer- voor het verlijmen van wand- en vloertegels, druk- en trek-

tegellijm afhankelijk van vloer tegels op vormvaste ondergronden mozaiek en vlakke natuursteen  op vormvaste vast, vlak, 

de vlakheid van ondergronden, wandtegels op niet geheel droog en  

de ondergrond vlakke wanden, niet absorberende tegels op schoon

en type tegel niet absorberende wanden. Niet geschikt voor DIN 18352

tegels met een vochtopname van <1%, getest

conform EN99, niet voor vloerverwarming

705 ca. 2,5 kg./m2 wand + waterdichte- flexibele kunststof gebonden, voor het verlijmen van zeer gesloten, zgn. druk- en trek-

speciaal lijm afhankelijk van vloer cement poederlijm voor wand- en vloer- feinsteinzeug- of gres tegels met een zeer vast, vlak,

de vlakheid van tegels op alle ondergronden geringe vochtopname. Voor flexible en water- droog en

de ondergrond dichte verlijming van wand-en vloertegels, schoon

en type tegel mozaiek en vlakke natuursteen op alle soorten

ondergronden zoals beton, bestaande tegels, DIN 18352

granito, hout, vloerverwarmingsconstructies ed.

zeer geschikt voor gebruik in ’natte ruimtes’, 

zwembaden en bij buitentoepassingen

708 ca. 2,5 kg./m2 wand + kunststof gebonden, flexibele cement voor het verlijmen, in droge ruimtes, van druk- en trek-

tegellijm Super afhankelijk van vloer poederlijm voor wand- en vloertegels op vloertegels, mozaiek en vlakke natuursteen op vast, vlak,

de vlakheid van vrijwel alle ondergronden alle ondergronden zoals hout, bestaande droog en

de ondergrond tegels, granito en vloerverwarmingscon- schoon

en type tegel structies. Tevens zeer geschikt voor wandtegels

op niet geheel vlakke wanden (bv.kalkzansteen) DIN 18352

en voor niet absorberende tegels op niet

absorberende wanden

720 tenminste 5kg./m2vloer laagdikte 5 tot 15mm. binnen en buiten toe- voor het vullend verlijmen van splijttegels (met druk- en trek-

Unicol afhankelijk van pasbaar, flexibele snelle doorharding, hoge sterk geprof. rugzijde) grootformaat vloertegels vast, vlak,

de vlakheid van eindhechting, geen verouderingsverschijn- (enigszins ontvlakt), alle soorten natuursteen, droog, vet-

de ondergrond selen. keramische tegels op onregelmatige vuil- en stofvrij

en type tegel uitstekend verwerkbaar ondergronden. DIN 18352

* afhankelijk van
gebruikte vertanding


